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Verslag bijeenkomst kernenteam gemeente Voorst en het bestuur van Plaatselijk Belang  
De Vecht van 10 oktober 2016 
 
 
Aanwezig: 
Plaatselijk Belang De Vecht: Frans Leerkes (voorzitter), Marijke Meijer, 

John Overvelde (tot agendapunt 5), Gerrit Jan de Ruiter en  
Bjorn Veldhuis 

Gemeente Voorst:  Arjan Klein, Bas van den Hoogen,  Ronald van Lent 
Notulist:   Geja Rozeboom 
 
Politie    Wilco Jansen (vanaf punt 3) (waarnemend wijkagent) 
 
 
1. Opening 
 Frans opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 
 
2. Verslag vorige vergadering d.d. 6 oktober 2015  

Geen op en aanmerkingen. 
Het verslag wordt vastgesteld. 

 
3. Voormalig LMB-terrein 

- restant molenstomp 
- woningbouw 
- onderhoud groen 

 
Aan de hand van een tekening legt Arjan het een en ander uit over de 2e fase woningbouw. 
Hierbij heeft een stedenbouwkundige de woningbouw ingepast in het oude gebied. Voorstel 
van de stedenbouwkundige is om een aantal tweekappers achter de bestaande woningen te 
bouwen. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk aan de wensen van de koper te voldoen, 
dus deze verkaveling is niet per definitie definitief. Kerkstraat 11 is inmiddels verkocht.  
 
De molenstomp wordt netjes ingepast in het openbaar gebied. Molenstomp moet wel functio-
neel worden, maar hoe dit ingevuld wordt is nog niet bekend. Gaat nog wel een tijd overheen. 
Ontsluitingsweg, loopt nu langs de westkant, en parkeerplekken komen aan de zuidkant van 
de molenstomp. Kadastraal nog goed opmeten en daarna wordt getracht fase 2 dit jaar nog 
op de markt te zetten. 
 
De belangenvereniging geeft aan dat het contact met IJsseldal Wonen stroef verloopt. Er is 
regelmatig wisseling van contactpersoon. Arjan neemt contact op met IJsseldal Wonen met 
het verzoek contact op te nemen met Plaatselijk Belang De Vecht. 
 
Op dit moment wordt er weinig aan onderhoud van het groen gedaan, in verband met de 
bouwactiviteiten. 
Bij de woningen achterin (4 koopwoningen) zijn er problemen over het onderhoud groen en 
plek van de containers. Containers van particulieren worden op gemeentegrond geplaatst, 
waardoor er niet goed met de machines op de paden gereden kan worden, om het onkruid op 
verharding daar aan te kunnen pakken. IJsseldal Wonen is hierover met de bewoners in ge-
sprek. 
In het voorjaar waren er ook problemen met het onderhoud, de aannemer was te laat gestart. 
Werk was over het hoofd gezien, omdat het nieuw bij hen in het bestek zat. Het gaat nu goed, 
zijn geen problemen meer. 
Onderhoud groen (gazon, bomen, bosplantsoen) en verharding (tegelpad) is voor de ge-
meente. Eigenlijk is al het onderhoud in het openbare gedeelte voor de gemeente. 

 
Arjan geeft aan dat het wandelpad met het bruggetje nog in optie in het plan staat. Uitvoering 
is afhankelijk van het beschikbare budget aan het einde van de exploitatie. 
 
Herinrichting Beentjesweg en onderhoud groen staat voor 2017 op de lijst. 
Marijke geeft aan dat voor haar woning, Kerkstraat 45 een boom gepland staat. Op dit mo-
ment staat er nog een driepoot. Ze vraagt of de locatie van de boom nog gewijzigd kan wor-
den. Ronald zal dit bekijken. De reconstructie Kerkstraat zal rond Kerst afgerond zijn. 
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 De belangenvereniging vraagt naar de planning afsluiting Kerkstraat. Dit in verband met posi-
tie klaarovers en hoe de aansprakelijkheid en verzekering geregeld is als zij op Apeldoorns 
gebied staan.  

 Wilco zoekt dit uit en koppelt rechtstreeks aan de school terug. 
 De belangenvereniging vraagt of er naar de tijdelijke bewegwijzering gekeken kan worden. 

Volgens hen is deze niet helemaal goed. Er is geen bewijzering naar de sportvereniging. 
 De belangenvereniging kan hierover contact opnemen met Henri van Veldhuisen,  

telefoon 0571-279373. 
 
 Naschrift 
 Henri heeft op 11 oktober contact gehad met de belangenvereniging. Voor de planning kan 

men navraag doen in de bouwkeet, hier hangt de actuele planning. 
 Met betrekking tot de positie van de klaarovers heeft Henri aangegeven, dat er geen klaar-

overs nodig zijn, omdat de weg afgesloten is. 
 De gemeente plaatst een tijdelijke bewegwijzering voor het doorgaande verkeer, niet voor 

bestemmingsverkeer. Henri kijkt nog even naar verwijzing naar de sportvereniging. 
 
4. Sloten 

- mededeling Waterschap dat onderhoud naar eigenaren gaat 
 
 Inmiddels is er een besluit gevallen met betrekking tot het beroep tegen het besluit van Wa-

terschap Vallei en Veluwe, inzake de vaststelling van de Legger IJsselvallei, met name over 
de gang van zaken betreffende watergangen. 

 Ten aanzien van De Vecht wordt het onderhoud middels een ambtshalve wijziging van de 
legger alsnog aan de gemeente toegekend. 

 De belangenvereniging is blij met dit nieuws. 
 
5. Wmo / kanteling 

- formele “bemoeienis” richting vrijwilligers 
 
 Plaatselijk Belang De Vecht heeft een reactie gegeven op de discussienotitie Transformatie 

Preventie 2016-2019. 
 Zij hebben de vrees dat door teveel aan formele afspraken en regeldruk, er teveel moet op 

sociaal gebied, de vrijwilligers af gaan haken. 
 De sociale contacten en het sociale netwerk in de kern is goed. Plaatselijk Belang De Vecht 

coördineert tussen bewoners, verenigingen, bedrijven en overheden en wil het dorp leefbaar 
houden voor iedereen. 

 
 Bas merkt op dat dit een kans moet zijn. Verenigingen, stichtingen en burgers hebben nu de 

mogelijkheid om ideeën in te brengen en hierbij invulling te geven aan de behoefte van de 
inwoners. 

 Met betrekking tot het traject Nota Preventie, komt er nog een inspraak ronde. Bas vraagt Elly 
naar de planning. 

 
 Naschrift Elly Brinkman (beleid sociaal domein) 
 De hoofdlijnen van de Nota Preventie zal maandag 24 oktober 2016, naar verwachting, door 

de gemeenteraad worden aangenomen.  
 Er wordt nu gewerkt aan het concreet maken van de hoofdlijnen. Dat wordt verwerkt in een 

Uitvoeringsnotitie.  
 Inspraak op de voorstellen van het college staat gepland in januari 2017. Hiervoor ontvangt 

de belangenvereniging een uitnodiging. 
 De definitieve Uitvoeringsnotitie wordt aangeboden aan de gemeenteraad in het voorjaar. En 

dan volgt via de RTG (Ronde Tafel Gesprekken) ook nog inspraak bij de gemeenteraad. 
 
 Marijke vraagt of de gemeente een financiële bijdrage kan doen, voor de organisatie en festi-

viteiten rondom het ontsteken van de kerstboom. Deze activiteit is een echt sociaal gebeuren 
in het dorp. 

 De belangenvereniging kan een mail met een plan van aanpak naar Bas sturen. Wel kan de 
belangenvereniging verder kijken dan alleen naar de gemeente. Er zijn ook diverse sociale 
fondsen. Bas zal hierin meedenken en de belangenvereniging informeren. 

 Voor brede maatschappelijke initiatieven heeft provincie Gelderland een leefbaarheidssubsi-
die. Bas zal Regeling leefbaarheid naar belangenvereniging mailen. 
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Hierbij de link à https://www.gelderland.nl/Ondersteuning-initiatieven-op-het-gebied-van-
leefbaarheid-en-sociale-samenhang  
 
 Tijdens het evenement LenteLife 2016 is er een miscommunicatie tussen politie en gemeente 

geweest. Hierdoor heeft de organisatie van het evenement een boete gekregen. Dit heeft een 
negatieve invloed op alle betrokken vrijwilligers. 

 Bas geeft aan dat bij de collega’s van handhaving en vergunningverlening een signaal hier-
over is afgegeven. Bas is van deze situatie op de hoogte en hij wil graag aan de voorkant 
hierin meedenken. Hoe kun je vrijwilligers betrokken krijgen, houden en in hun kracht zetten. 

 
6. Dorpscontactpersoon 
 Bas geeft een korte uiteenzetting van de stand van zaken in andere kernen. 
 In Teuge is nog een vacature voor een dorpscontactpersoon, misschien kan dit gecombi-

neerd worden met de behoefte van De Vecht. 
 Plaatselijk Belang De Vecht geeft aan dat zij het standpunt hebben dat De Vecht te klein is 

om hieraan mee te doen. Dit ook gezien de eigen financiële bijdrage. 
 
 Bas vraagt naar het standpunt voor een dorpenplatformoverleg. 
 Hierbij gaan we 1 à 2maal met alle kernen om de tafel om te overleggen over ontwikkelingen 

die ons gezamenlijk aangaan. Uitwisseling van ideeën en het ontmoeten van elkaar.  
 
 De belangenvereniging wil wel meerwaarde zien. Voorheen was een dergelijke bijeenkomst 

te vaak toegespitst op de grote kernen. Als er gesproken wordt in het algemeen wat elke kern 
aangaat en meerwaarde heeft, dan hebben zij wel belangstelling. 

 
 Bas doet het voorstel van een dorpenplatform overleg, bij alle belangenverenigingen. De 

belangenverenigingen worden over de uitkomst geïnformeerd. Afhankelijk van de uitkomst 
wordt dit dan verder door Bas opgepakt. 

 
7. Rondvraag/mededelingen 
 Ronald vraagt naar de interesse voor een cultuurhistorische fietsroutes rondom De Vecht. 
 De werkgroep vraagt of iemand vanuit De Vecht interesse heeft in het samen ontwikkelen 

van een nieuwe historische fietsroute en input kan geven. Er zijn diverse organisaties verte-
genwoordigd in de werkgroep. Vanuit de gemeente Voorst wordt Ben Roeterd de trekker. 

 De belangenvereniging zal er over nadenken. 
 
 Bas vraagt naar de buurt WhatsApp, dit is een volledig burgerinitiatief. Om bij een buurt her-

kenbaar aan te geven dat er een WhatsApp groep actief is kunnen er stickers aangeschaft 
worden. De gemeente heeft ervoor gekozen om met stickers te werken en niet met borden. 
Voor verdere informatie wordt verwezen naar de website www.voorst.nl. 

 De belangenvereniging geeft aan dat er geen georganiseerde WhatsApp groep in De Vecht 
is. 

 Wilco deelt mee dat de politie goede ervaringen heeft met de buurt WhatsApp groepen. Hij 
kan informatie met spelregels toesturen en bij behoefte een presentatie over dit onderwerp 
geven. 

 De belangenvereniging zal hierover nadenken. 
 
 
 
Met dank aan ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering. 
 
Actielijst  
 

Nr. agendapunt Onderwerp Actie  Afgehandeld 
1 3 Contact tussen IJsseldal en belangenvereniging leggen Arjan  
2 3 Locatie boom voor Kerkstraat 45  Ronald  
3 5 Planning Nota Preventie Bas vermeld in verslag 
4 5 Regeling leefbaarheid naar belangenvereniging  Bas link in verslag 
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 nav verslag Kernenteam dd 10 oktober 2016  
 
1) voormalig LMB terrein  
Naschrift: onderwerp vergeten ter sprake te brengen 
PB de Vecht heeft een handtekeningenlijst ontvangen van inwoners van De Vecht. Bij de 
vorige woningbouw hebben hei-werkzaamheden plaatsgevonden en verschillende inwo-
ners hebben scheuren in hun huis. Om erger te voorkomen wil men niet dat bij de vol-
gende nieuwbouw weer geheid gaat worden. De brief met handtekeningen is in het bezit 
van PB de Vecht, eea op advies van de gemeente die de inwoner naar PB had verwe-
zen. Wij hebben dit aangegeven bij de gesprekken die we hierover met IJsseldal en de 
gemeente hebben gehad, maar omdat er nog geen sprake is van bouw (woningen zijn 
nog niet verkocht) zijn de handtekeningen nog niet overhandigd.  
 
naschrift 2) PB de Vecht heeft nog steeds niets van IJsseldal vernomen.  
 
Punt 5) WMO/kanteling  
Correctie:  
PB de Vecht kan zich niet vinden in de omschrijving. De reden dat wij een dorpscontact-
persoon niet wenselijk vinden, is van inhoudelijke aard. Hiervoor verwijzen we u naar de 
notitie die we opgesteld hebben. De financiële bijdrage is slechts bijzaak, niet de reden 
dat we het niet zouden willen. Ons inhoudelijke standpunt is dan ook niet gewijzigd na de 
mededeling vanuit de gemeente dat het 100% gesubsidieerd wordt.  
 
 
 

 
 


